Editorial

Em outubro alguns alunos do projeto Marc Romano participaram
da Copa Armory de Jiu-Jitsu, realizada no clube da AABB – Lagoa – Rio
de Janeiro. Enquanto isso, em Brasília, sete alunos do projeto Lutando
pela Inclusão disputaram o campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu,
realizado no final do mês.
Para o Instituto Superar o mês não foi dos melhores. Em função da
greve dos correios tivemos atraso no envio de todos os boletos
bancários, que foram recebidos pelos doadores já vencidos. Esse
contratempo fez com que a maioria dos boletos não fosse paga, gerando
um déficit na nossa captação mensal de recursos. Felizmente tivemos
uma redução de custo com o projeto Marc Romano e o saldo final do
mês foi positivo. Tentaremos regularizar a situação em novembro.
Obrigado pela atenção e até a próxima edição.

Marcelo Pinheiro
Instituto Superar
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Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu
Hoje foi dia da estréia para cinco alunos do projeto Lutando pela Inclusão, que
pela primeira vez participaram de uma competição oficial de Jiu-Jitsu. Apesar
do nervosismo inicial, todos aceitaram o desafio e estão de parabéns!
Representado a equipe estavam ainda dois alunos antigos, Guilherme e
Vinicius, que estão conosco desde o início do projeto e aos poucos estão
deixando a condição de alunos para se tornarem monitores nas aulas. Na foto
vemos Vinicius comemorando sua merecida vitória.
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Alunos participam da Copa Armory de Jiu-Jitsu
Tivemos hoje a participação de três alunos do projeto Marc Romano na Copa
Armory de Jiu-Jitsu, realizada no clube da AABB, na Lagoa – Rio de
Janeiro/RJ. Parabéns aos nossos atletas: Gabriela, Lucas e Wellington!
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doação de pessoas físicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas jurídicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas físicas por meio
de boleto bancário
Patrocínio (pessoas jurídicas)

379,80

1.000,00

RECEITA TOTAL

2.971,60

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
da turma I
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
JCBR Contabilidade – Contador

84,84

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto.
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540,00

1.051,80

720,00

560,00

545,00

536,00

11,77

DESPESA TOTAL

2.457,61

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.971,60
2.457,61
513,99

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.296,18
3.810,17

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.627,75

10.708,83
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